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Свим заинтересованим лицима 
ПУ „Наша радост“ Смедерево 

Војводе Мишића 4 

Број: 693/20 

Датум: 02.04.2020. године 

 

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављено питање од стране заинтересованог лица 

 

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 

68/15), за јавну набавку добара број 03/20 - Намирнице, Наручилац у законом 

предвиђеном року даје одговорe на постављенa питања од стране заинтересованих 

лица 

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ: 

Пре самог образлагања на постављено питање, Комисија се изјашњава о томе да је 

благовремено одговорила на достављено питање заинтересованог лица од 18.03.2020 

године. 

На питање заинтересованог лица зашто се предметна јавне набавка не спроводи у 

отвореном поступку, указујемо да се иста спроводи у складу са правилима 

отвореног поступка предвиђеног чланом 32. Закона о јавним набавкама (Сл. 

гласник  РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту – Закон или ЗЈН), 

међутим у истој могу да учествују само понуђачи који запошљавају лица са 

инвалидитетом. 

Наиме, чланом 8.  Закона предвиђена је такозвана „позитивна дискриминација“, 

односно прописано је превасходно да наручилац може спровести поступак јавне 

набавке у којем могу учествовати само установе, организације, удружења или 

привредни субјекти за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 

запошљавање лица са инвалидитетом, ако та лица чине најмање 30 % запослених, при 

чему сви учесници у заједничкој понуди и сви подизвођачи морају да буду из наведене 

групације. 

Циљ овако предвиђене норме је да постоје посебни услови који су намењени 

искључиво установама, организацијима, удружењима или субјетима које запошљавају 

припаднике маргинализованих група. 

Према мишљењу Комисије за јавну набавку, резервисане јавне набавке, као позитивна 

дискриминација, подржавају радну интеграцију лица са инвалидитетом, стварају 

друштвену корист и без дилеме помажу развој заједница у којима се спроводе.  

Даље, Комисија за јавну набавку скреће пажњу да ни у једном делу конкурсне 

документације под условом кадровског капацитета није предвиђена обавеза 

понуђача да исти мора имати најмање 10 запослених лица од чега 30% лица са 

инвалидитетом, већ је предвиђена обавеза да се доставе докази да располаже са 

најмање 10 радно ангажованих лица, док се доказивање да понуђач има најмање 30% 

запослених лица са инвалидитетом доказује другим доказом које је предвиђен за ову 

јавну набавку (конкретно фотокопијом Решења Министарства надлежног за рад и 

социјалну политику). У складу са наведеним, Комисија Наручиоца је мишљења да 

нема основа за измену конкурсне документације. 

Такође, користимо прилику да укажемо заинтересованим лицима да је чланом 63. став 

3. Закона прописана обавеза наручиоца да одговор објави на Порталу јавних набавки и 

на својој интернет страници, али не и само питање заинтересованог лица, те је 
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паушално навођење у Захтеву за додатним појашњењем конкурсне документације 

заинтересованог лица, да је наручилац дужан по Закону да објави и питање, апсолутно 

неосновано. 

 

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: Питања и одговори чине саставни део конкурсне 

документације. 
 

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА 03/20 

                                                             формирана Решењем број 589/20                                                                                         

од  11.03.2020. године   

 

 

                                                                                                   


